Referat bestyrelsesmøde den 19/10/2020
Referent: Thomas Kjeldsen

1: Godkendelse af referat fra sidste møde
Godkendt

2: Nyt fra gruppelederne og formand
Gruppeledere (John, Torben, Mette)
Ledersituation: Ikke akut mangel på ledere. Thomas Jørgensen overtager rollen som tropsleder
efter Mette og John. Er nu i en overgangsperiode.
Udviklingsplan: Sat ord på til ledermøde. Tages op igen under ”Udviklingsplan og udvalg”.
Gruppetur: Aflyst pga. coronasituationen. Kunne være gennemført med undtagelse for
arrangementer for børn og unge, men ville ikke kunne forsvares.
Fritidsprisen: Holdes i mindre skala torsdag efter vinterferien med kandidater fysisk og
livestreaming for tilskuere. Indstillingsfrist før jul – overvej kandidater.
Korpsrådsmøde: Afholdes ikke med 1.200 mennesker i hal som sædvaneligt. John og Jesper
deltager virtuelt. Oplæg løbende som åbne webinarer.

Formand (Lisbeth)
Møllegården er lejet til gruppeturen i oktober næste år.
Der er problemer med afsendelse af mails, så det ønskes, at maillisterne for bestyrelse og ledere
gøres aktive igen. Thomas Kjeldsen har lavet maillisterne på bestyrelse@brundurs.dk og
ledere@brundurs.dk og udsendt orienterende mail.
Der skal ny brændeovn i Bakkehytten. Den koster ca. 24.000 kr., hvoraf 12.000 er tildelt af Ø.
Brønderslev Sparekasses Fond.
Julefrokost holdes i mindre udgave med siddende aktiviteter, hvis muligt. Forudsætter
selvfølgelig retningslinjer.
Der købes nye flag til flagstænger.

3: Nyt fra afdelingerne
Mikro
4-5 mikroer – svagt fremmøde
Bål og suppe
Klippe-klistredag aflyses
Der ønskes et delbart Facebook-opslag for at tiltrække nye spejdere, som gør opmærksom
på coronavenlige forhold.

Mini
16 minier
Stifinder-mærke – kort og kompas

Junior
16 juniorer – nye er indmeldt

Trop
21 tropsspejdere
Generationsskifte (se under ”Gruppeledere”)
Adventuretur: Flyttet fra april til november. Der er gang i diverse forberedelser, herunder
hjemmelavede müslibarer og pølser.

Klan Yggdrasil
Ikke fremmødt
Ny klan er startet, og det er en solstrålehistorie, efter gammel klan er blevet ’voksne’
Der var lidt tvivl i starten, men efter møde i gruppetursweekenden er der nu fire faste
klanspejdere, som mødes om torsdagen: Jesper, Nikolaj, Nikolaj og Kasper

4: Nyt fra div. udvalg
Kursusdag
Gruppelederpatruljen kunne godt lide mindre kursusdag – evt. flere om året
Ledere ville gerne have én hel lørdag
Evt. både en hel lørdag og en fredag aften senere på året
Interne kurser – Alices søster ville holde kursus om børn med særlige behov og udfordringer

Økonomi
Friluftsrådets søgt om midler til fem telte og to pizzaovne – venter på svar indenfor tre måneder
Norlys Fond kan søges om midler til (større) energibesparende projekter. Hytteudvalget vil se på
det inden deadline 1. marts.
Ny affaldscontainer købt
DUF-nødpulje giver ikke i denne omgang. Ny pulje fra DIF undersøges.
Medlemstal skal afpasses i Medlemsservice
Alle MobilePay-betalinger fra gruppetur er tilbagebetalt – mangler der nogen, gives der besked til
kasserer

Hytte
Arbejdsdag i Jyllandsgade 14. november

PR/Kommunikation
Maillister (se ”Formand”)
Facebook-opslag (se ”Mikro”)

4: Udviklingsplan og udvalg
Snak om forslag til udviklingsplan…
”Flere forældre til grupperådsmøde” tilføjes til ”Forældresamarbejde”
Tages op igen i det nye år

6: Evt.
Et ekstra Star Tent 2 (mastesejl) er købt til Spejdernes Dag i Spejder Sport

